
Kerngegevens Rabobank Groep halfjaarcijfers 2015

Het nettoresultaat van Rabobank Groep over de eerste helft van 2015 

kwam uit op 1.522 miljoen euro, een stijging van 442 miljoen euro. 

De groei van de Nederlandse economie droeg bij aan een daling van 

de kosten kredietverliezen bij de lokale Rabobanken en FGH Bank. 

Daarnaast droeg de afname van het aantal medewerkers bij aan een 

daling van de personeelskosten. Het resultaat werd gedrukt door een 

goodwill impairment.

Het aantal medewerkers van Rabobank Groep nam met 1.526 fte’s 

af tot 46.728 (48.254) fte’s. De personele bezetting bij de lokale 

Rabobanken daalde verder onder invloed van de uitvoering van 

Visie 2016 en dit resulteerde bij de lokale Rabobanken in lagere 

personeelskosten.

Het rendement op het tier 1-vermogen, de nettowinst gerelateerd 

aan het tier 1-vermogen aan het begin van het jaar, kwam over de 

eerste helft van 2015 uit op 9,0% (eerste helft 2014: 6,2%), 

1,0 procentpunt boven de doelstelling voor 2016 van 8%. 

Kostenbesparingen bij de lokale Rabobanken en Rabobank 

Nederland en een verdere verbetering van de rendementen bij  

de andere commerciële onderdelen zijn blijvend van belang.

Het marktaandeel van Rabobank Groep op de Nederlandse 

hypotheekmarkt is in het eerste halfjaar van 2015 uitgekomen op 

22,3% (21,5%) van de nieuwe hypotheekproductie. De marktaandelen 

van de lokale Rabobanken en Obvion zijn gestegen tot respectievelijk 

16,6% (16,3%) en 5,7% (5,2%).

De kapitaalratio (BIS-ratio), het toetsingsvermogen gerelateerd aan 

de risicogewogen activa, kwam uit op 21,5% (eind 2014: 21,3%). 

De komende jaren wil Rabobank haar vermogensratio’s laten stijgen 

door de winstgevendheid te verbeteren en strak te sturen op de 

omvang van de risicogewogen activa. In verband met TLAC is de 

langetermijndoelstelling voor de kapitaalratio (BIS-ratio) verhoogd 

naar circa 25%.

De kredietportefeuille private cliënten bij Rabobank Groep steeg in 

de eerste helft van 2015 met 4,7 miljard euro tot 434,4 (429,7) miljard 

euro. De waardedaling van de euro droeg bij aan de groei van de 

kredietportefeuilles van Wholesale, Rural & Retail en DLL. De krediet-

portefeuille van FGH Bank liep iets terug en de portefeuille van de 

lokale Rabobanken daalde mede onder invloed van extra aflossingen 

op hypotheken.
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